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Dóla Mónika

Az igekötõs igék tanítása
(Tanulságok és javaslatok)

1. Az igekötõs ige jellegzetességei
A magyar nyelvkönyvek többsége a hagyományos nyelvleírásra támaszkodva

kategorizáló, statikus szemléletet képvisel az igekötõs igék szabályrendszerének
tanításában. Fõként a morfoszintaxis szintjén valósítják meg a jelenség oktatását, és
kevéssé építenek a funkcionális szempontokra, a készségfejlesztésre, valamint az órai
munkát segítõ gyakorlattípusok kidolgozására. A mai nyelvoktatásban azonban az
alkalmazás kap meghatározó szerepet; a nyelvtan tanítása a kommunikációs szán-
dékok megvalósítását szolgálja. A magyar mint idegen nyelv egyik legsajátosabb
jelensége, az igekötõs igék kapcsán szintén a funkcióra, a szemantikai jellemzõkre
és a mondattani viselkedésre kell összpontosítani (Szili 2000: 114-115), az igekö-
tõs igék tananyagának tükröznie kell a kommunikáció dinamikus, kreatív jellegét,
segítenie kell a készségfejlesztést (beszéd, hallás és olvasás utáni értés, írás), s tar-
talmaznia kell az igekötõs igéknek a fonológia – morfológia – szintaxis – szeman-
tika – pragmatika vonalai mentén kirajzolódó teljes szabályrendszerét.

A magyar mint idegen nyelv szempontjából az igekötõt és az igekötõs igét a
következõképpen értelmezhetjük:
1. az igekötõ funkciója az, hogy módosítja az ige jelentését: (1) árnyalt jelentést hoz

létre, irányt jelöl, (2) aspektust képez, (3) módosult vagy megváltozott jelentést
eredményez;

2. az igekötõt szemantikailag az jellemzi, hogy az igével komplex predikátumot al-
kot, az igekötõs ige jelentésének részévé válik (É. Kiss 1998: 34; Kiefer 2000: 31);

3. az igekötõ mondattani viselkedésére jellemzõ, hogy

(1) semleges hangsúlyozású, befejezett aspektusú mondatban és az igekötõt a
kontrafókuszban szerepeltetõ irtóhangsúlyos mondatban az igekötõ közvetlenül
az ige elõtt áll (ilyenkor az igekötõt és az igét egybeírjuk, s egy fonológiai egy-
ségként ejtjük);

(2) semleges hangsúlyozású, folyamatos aspektusú mondatban és irtóhangsúlyos
mondatban, ha más elem kerül a fókuszba, az igekötõ közvetlenül az ige mögé kerül
(ilyenkor az igét és az igekötõt különírjuk, s külön fonológiai egységként ejtjük);
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(3) megfelelõ jeggyel rendelkezõ igék és segédigék esetén semleges hangsúlyo-
zású mondatban és az igekötõt a kontrafókuszban szerepeltetõ mondatban az ige,
illetve a segédige az igeneve és annak igekötõje között áll (ilyenkor az igekötõt,
a közbeékelõdõ elemet és az igét különírjuk, s az igekötõt a beékelõdõ elemmel
egy fonológiai egységként ejtjük);

(4) eldöntendõ kérdésre adott rövid válaszban önállóan is használható az igekötõ;

(5) az igekötõ megváltoztathatja az ige vonzatkeretét, és tranzitívvá vagy intran-
zitívvá teheti az igét;

4. az igekötõnek a MID-ben használatos elnevezésében a szófaji besorolástól való
tartózkodást javasoljuk, és az „igekötõ” – vagy idegen szóval a „converb(ium)”
– megjelölést ajánljuk, mivel ezek utalnak a jelenség egyedi mûködésére, ugyan-
akkor jelzik, hogy az igekötõ és az ige egysége megvalósul a lexikonban, a sze-
mantikában, de az igekötõ elszakadhat az igétõl a szintaxisban (com/con = ’együtt
valamivel’, „kötõ”; verbum = ige).

Az igekötõs igék oktatásának tartalmaznia kell azt a teljes lépéssort, amelyet a
nyelvtanuló jár végig akkor, amikor az igekötõs igéket helyesen próbálja használ-
ni. Az eljárás ilyenkor egy olyan folyamatnak feleltethetõ meg, amelynek során a
beszélõ fontolóra veszi a lexikai, a funkcionális, a szemantikai jellemzõket (jelen-
tés, irány, aspektus), a nyelvtani rendszert (alaktan, mondattan, vonzatkeret, szó-
rend), a szó- és írásbeliség szabályait, valamint a nyelvhasználat helyénvalóságát.

2. Tankönyvek
A tanulmány nem tekinti céljának a részletes tankönyvelemzést, kiváltképpen

nem a kritikát; csupán azokat a jellemzõket vizsgálja, amelyek tendenciaként mu-
tatkoznak a használatban lévõ tankönyvekben az igekötõs igék tanítása kapcsán. A
magyar mint idegen nyelv célnyelvi környezetben történõ oktatásában az utóbbi
idõben legnépszerûbbnek tekintett tananyagok többsége csupán kezdõ és középha-
ladó szinten valósítja meg a nyelvoktatást. Habár az egyes nyelvkönyvek között el-
térés mutatkozik az igekötõs igék szófaji besorolását, a jelenségnek a tanítás mene-
tébe történõ beillesztését és a lexikai sorrendiséget illetõen, a tananyagok többnyire
egyetértenek az igekötõs igék pedagógiai minimumállományának (ezt a Táblázat
tartalmazza), a tanítás menetének, valamint az alkalmazandó gyakorlattípusoknak
a tekintetében.

Az igekötõs igék tanítása során elõször az irányjelölõ igekötõket mutatják be
és gyakoroltatják a nyelvkönyvek: ezeket mozgást jelentõ igékkel kapcsolják össze
egyenes szórendben, és a térhármasság ragjaival együtt szerepeltetik, hiszen az ige-
kötõs ige kijelöli a maga lehetséges vonzatkereteit. Második lépésben az igekötõ és
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az ige fordított szórendjével foglalkoznak kiegészítendõ kérdés, tagadás és fókuszos
mondat esetében, illetve megtanítják az eldöntendõ kérdésre adható rövid igekötõs
válasz használatát. Az igekötõk irányjelölõ szerepének tárgyalása után harmadik
lépésben a perfektuáló, illetve az akcióminõség-képzõ funkcióval foglalkoznak, el-
sõsorban a meg- és az el- igekötõk kapcsán. A negyedik lépés a megszakított szó-
rend használati szabályait öleli fel olyan igék és segédigék esetében, mint például
a tud, szeret, akar, kell, lehet, szabad, végül az imperatívusz és a konjunktívusz szó-
rendjét vizsgálják. A tankönyvek egységes szemléletet követve szövegben mutat-
ják be az igekötõs igék viselkedését, amit aztán nyelvtani magyarázat, szószedet és
gyakorlatok követnek. A könyvek elsõsorban mondatszintû, hagyományos, írásos,
illetve szövegszintû, nagy mértékben irányított gyakorlattípusokkal élnek.

A magyart mint idegen nyelvet csak kezdõ és középhaladó szinten tanító köny-
vek nem foglalkoznak az igekötõs igék és vonzatkereteik metaforikus kognitív jelen-
tésstruktúrák (Szilágyi 1996)  szerint való szervezõdésével, a jelentésmódosító és je-
lentésváltoztató igekötõs igék tanításával, a nyelvhasználati helyénvalóság kérdésével,
és nem említenek meg egyes jelentõs fontosságú szórendi mintákat (pl. a semleges
hangsúlyozású, fordított szórendû, folyamatos aspektusú vagy a mondatrész- és a szer-
kezettagadásos mondat stb.). Bizonyos igekötõket és igekötõszerû morfémákat eset-
leges módon hol a nyelvtan, hol a lexika részeként tanítanak. Gyakorisági szótár és
egységes kognitív szemantikai elv hiányában a jelentésmódosító és jelentésváltozta-
tó igekötõs igék elszórtan, esetlegesen, a téma által megkövetelt szókincs mentén sze-
repelnek, a szószedetben pedig többnyire csak idegen nyelvi megfelelõikkel állnak.
A tananyagok többsége az igekötõs igék használatának tanulását nem segíti elõ kö-
tetlenebb típusú célzott gyakorlatokkal, és az alkalmazási szakasz sem jelenik meg
módszertani eszköztárukban. Ugyan kidolgozott módszertani apparátussal rendelkez-
nek az igekötõs igék (fõként az irányjelölõk) tanításában a mondat, illetve a szöveg
szintjén megvalósuló, írásbeli, irányított jellegû feladatok terén, általános jelleggel
hiányoznak viszont eszköztárukból azok a gyakorlattípusok, amelyek az igekötõs igék-
re vonatkozó spontán, kreatív nyelvhasználatot indukálják, a grammatikának az élõ-
szavas megnyilvánulásokban történõ alkalmazását tanítják, gyakoroltatják, és a szó-
beli készségeket fejlesztik. Továbbá nem dolgoznak ki olyan feladatokat, amelyek a
nyelvtanulás magasabb szintjein gyakoroltatnák az igekötõs igék funkcióbeli, szeman-
tikai és a nyelvhasználati helyénvalósággal kapcsolatos elõfordulását, viselkedését.

A bevezetésben feltüntetett folyamat lépései közül a tankönyvek alapján a kö-
vetkezõket sajátíthatja el a tanuló: megismeri a magyar nyelv igekötõ-állományá-
nak leggyakoribb elemeit, valamint az azokkal tipikusan elõforduló igekötõs igéket;
megkapja azokat az alapvetõ információkat, amelyek az igekötõs igék mondatbeli
mozgására, valamint egyszerûbb vonzatkereteire vonatkoznak; megtanulja az ige-
kötõk irányjelölõ és perfektuáló szerepét; végül megismerkedik az igekötõs igék he-
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lyesírására vonatkozó szabályokkal. Az igekötõs igék tanításának további lépései
kidolgozatlanok maradnak a tankönyvekben. Az alkalmazás szakaszával és a krea-
tív nyelvhasználat elõsegítésével kis mértékben, illetve egyáltalán nem foglalkoz-
nak a leckék, felsõ középhaladó szinttõl kezdve pedig semmilyen útmutatással nem
rendelkezünk arra nézve, hogy az igekötõs igék korpuszából mit, milyen sorrend-
ben és hogyan oktassunk. A tananyagok esetleges módon szerepeltetnek különbö-
zõ igekötõs igéket, amelyek az adott kontextusba beleillenek, és abban megérthe-
tõk, majd a szószedetben tárolják õket többnyire idegen nyelvi megfelelõjüket
feltüntetve. Mindezek eredményeképpen a tanuló egyesével kénytelen tanulgatni az
igekötõs igéket anélkül, hogy bármilyen rendszerbe tudná foglalni õket. Hiánya
mutatkozik egy olyan egységes, funkcionális szemléletû, kognitív szemantikai elv-
nek, illetve egy annak alapján kidolgozott módszertannak, amely összeszervezi a
magasabb szinteken tanítandó igekötõket és igekötõs igéket, szervezetten feltárja
kognitív szemantikai jellemzõiket, analógiába állítja az igekötõk jelentésstruktúra-
szervezõ szerepét, foglalkozik az igekötõs igék vonzatkeretével, a nyelvhasználati
helyénvalóság kérdésével és a szóbeliség szabályaival, és az ismeretek spontán, kre-
atív alkalmazását segíti elõ a készségek fejlesztésével párhuzamosan.

3. Javaslatok
A fenti tények ismeretében a tanulmány további része az igekötõs igék egy le-

hetséges tanmenetét vázolja fel, s olyan eljárásokat sorol fel, amelyek a kötött fel-
adatoktól a szabadabb gyakorlatok felé haladva hatékonyan segíthetik az igekötõs
igék szabályrendszerének tanítását, tanulását. A tananyag és az eljárások összeállí-
tását olyan rendezõelveket vezérlik, amelyek a kommunikatív kompetencia kiala-
kítását tûzik ki a nyelvoktatás fõ céljául: a magyar mint idegen nyelv szemléletét ér-
vényesítik, nyelvifunkció-központúak és szövegközpontúak. Az igekötõs igék
oktatását funkciók szervezik: a helyviszonyok, az idõviszonyok, az aspektus, a szán-
dék, kötelezettség, megengedés, képesség és lehetõség kifejezése, valamint a taga-
dás. A tananyag által leltárba vett funkcionális grammatika ezen funkcionális kate-
góriák köré rendezõdik egy olyan spirális szerkezetben, amelyben az egyszerûtõl a
bonyolultabb felé történõ haladás és a gyakoriság elve megvalósul.

A minden szinten kivitelezhetõ szabadabb gyakorlattípusok azt hivatottak iga-
zolni, hogy egyszerûbb szerkezetek és erõsen korlátozott szókincs birtokában is le-
hetõség nyílik a nyelvi szintek, illetve dimenziók (fonológia, morfológia, szintaxis,
szemantika, pragmatika) által tartalmazott, az igekötõs igék viselkedésére vonatkozó
szabályok kis mértékben irányított, összefüggõ, élõszavas megnyilvánulásokban
történõ gyakoroltatására, alkalmazására, a szóbeli és írásbeli készségek kreatív fej-
lesztésére, hiszen meggyõzõdésünk, hogy az ilyen módon megvalósuló nyelvhasz-
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Amikor nekilátunk az igekötõs igék tanításának, elõször azt kell figyelembe
venni, hogy az igekötõk szemantikai funkciói közül a külföldiek (és az anyanyelvi
beszélõk) számára legnyilvánvalóbb és leginkább kézzelfogható szerep az irányje-
lölés, ezért ezen funkciója felõl érdemes megközelíteni. Az elsõ és a második szin-
ten elõforduló legtöbb igekötõ konkrét irányt jelöl, ami nyilak és ábrák segítségé-
vel könnyen szemléltethetõ.

Második lépésként az aspektusképzõ szerep tanítására kerül sor: a tanulók szá-
mára a meg- és az el- igekötõk jelölik legnyilvánvalóbban az ige befejezett aspek-
tusát, ezért ezen a két morfémán érdemes megtanítani az igekötõk perfektuáló sze-
repét. Az olyan mondatok esetében, mint például Holnap megírom a levelet, a

nálatra a kezdetektõl fogva biztatni kell a tanulókat. A magasabb nyelvtanulási szin-
tek olyan gyakorlattípusokat is tartalmaznak, amelyek az igekötõs igék funkcióbe-
li, kognitív szemantikai és pragmatikai viselkedését tanítják.

4. Tananyagtervezés

A nyelvtani anyag részének tekintendõ igekötõk

ELSÕ SZINT BE-, KI-, LE-, FEL-, ODA-, VISSZA-, ÁT-,
EL-, MEG-

MÁSODIK SZINT BELE-, HÁTRA-, KÖRÜL-, ÖSSZE-,
SZÉT-, IDE-, RÁ-, KERESZTÜL-,
TOVÁBB-

HARMADIK SZINT ELÕ-, ALÁ-, HOZZÁ-, VÉGIG-, UTÁNA-,
FÉLRE-, TÚL-, ELÉ-, FÖLÉ-, MÖGÉ-,
NEKI-, ELÕRE-

A lexikonban feltüntetendõ lexikalizálódott elemek

ELSÕ SZINT RÁ-, HAZA-

MÁSODIK SZINT ABBA-, EGYET-

HARMADIK SZINT AGYON-, TÖNKRE-, ÚJRA-, ÚJJÁ-,
UTOL-, EGYBE-, ELLEN-, ELLENT-,
ÉSZRE-, JÓVÁ-, LÉTRE-, KETTÉ-, FÉLBE-,
FELÜL-,  FENN-, HELYRE-, KÖZBE-,
KÖZRE-, KÖZZÉ-, KÜLÖN-, SZÉJJEL-,
SZEMBE-, RAJTA-, TELE-, VÉGBE-,
VÉGHEZ-, VÉGRE-, VISZONT-, OTT- stb.
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fókuszpozícióban (tehát közvetlenül az ige elõtt) álló igekötõ szerepe az, hogy be-
fejezett aspektusúvá tegye a mondatot. A mondatok olyan cselekvésrõl / történés-
rõl számolnak be, amelyek (a beszélõ elképzelése szerint) le fognak zárulni, be lesz-
nek fejezve. A jelen és jövõ idejû igeragozású mondatokban tehát az egyenes
szórendû meg- és el- igekötõjû igék egy jövõbeli (szándékolt) befejezettséget fejez-
nek ki (Megírom a levelet). A múlt idejû mondatokban a befejezettség múltbeli,
megtörtént esemény (Megírtam a levelet). Ezután rá kell világítani, hogy valójában
mindegyik igekötõ lehet aspektualizáló szerepû: „A fókuszpozícióban álló [bárme-
lyik] igekötõ befejezett aspektust jelölõ operátorként funkcionál” (Alberti 1994: 57).
Mivel a magyarban nincsenek egyszerû, befejezett és folyamatos igealakok, mint
például az angolban, az igekötõ feladata az, hogy szórendi pozíciójával a mondat
aspektusát jelölje. Amennyiben az ige igekötõ nélkül szerepel a mondatban, a mon-
dat folyamatos aspektusú (pl. Írom a levelet). Ha az igekötõ és az ige fordított szó-
renddel áll, és a mondat semleges hangsúlyozású, szintén folyamatos (progresszív)
aspektusú a mondat (pl. Megyek be a házba). Ha az igekötõ és az ige úgy áll fordí-
tott szórendben, hogy a fókuszpozíciót egy azonosító-kirekesztõ jelentéstöbbletet
hordozó operátor (nem az ige) foglalja el, a mondat mindkét aspektussal értelmez-
hetõ (pl. ‘Réka ~vitte fel a macskát az emeletre (, amikor megcsörrent a telefon). 1.
Réka volt az, aki éppen vitte fel a macskát az emeletre, amikor megcsörrent a tele-
fon. 2. Réka volt az, aki felvitte a macskát az emeletre, amikor (miután) megcsör-
rent a telefon.)

A szórend tanítása mindvégig fontos kérdés a magyar mint idegen nyelv ok-
tatásában. Az igekötõs igék mondatbeli mozgását érdemes rögtön azután tanítani,
hogy a tanulók megismerkedtek az irányjelölõ és az aspektusképzõ szereppel, hi-
szen a kommunikációban gyakori kérdés, tagadás és a különbözõ beszédszándékok
ezt igen hamar megkövetelik. Az igekötõ és az ige a mondatban állhat egyenes, for-
dított és megszakított szórenddel. Az egyenes és a fordított szórend eseteivel a ta-
nulók fokozatosan ismerkednek meg, míg végül kiteljesedik a rendszer a nyolc le-
hetséges oppozícióban: (1) semleges és kontrafókuszos (nem az igekötõ áll a
fókuszban) mondatok, (2) eldöntendõ és kiegészítendõ mondatok, (3) szerkezetta-
gadás és mondat-, illetve mondatrésztagadás, (4) befejezett és folyamatos aspektu-
sú mondatok, (5) univerzális kvantor és negatív kvantor semleges hangsúlyozású
mondatokban, (6) konjunktívusz és fordított szórendû imperatívusz, (7) egyenes és
fordított szórendû imperatívusz, (8) kontrafókusz (igekötõ a fókuszban) és egzisz-
tenciális olvasat. Az igekötõ és az ige megszakított sorrenddel is állhat: közéjük
olyan szavak (igék, segédigék, melléknevek és módosítók) ékelõdhetnek be, ame-
lyek megkövetelik az infinitívuszi képzõt az igén. Ez a jelenség csak semleges hang-
súlyozású, befejezett aspektusú, illetve az igekötõt a fókuszban szerepeltetõ mon-
datokban fordulhat elõ (É. Kiss 1992). Azt mondhatjuk, hogy a szóban forgó elemek
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„jeggyel” ellátottan érkeznek a mondatba, és ez a jegy dönti el, hogy maguk elé
veszik-e fõnévi igenevük igekötõjét, vagy sem (Komlósy 1992). A következõ mor-
fémák kötelezõen maguk elé veszik fõnévi igenevük igekötõjét: akar, tud, kell,
kellene, fog, tetszik, is, van. Az alábbi elemek semleges mondatban megengedik a
megszakított és az egyenes szórendet is: lehet, szabad, szeretne, próbál, (tessék).
Az utolsó csoportba azok az elemek tartoznak, amelyek nem engedik meg a meg-
szakított szórendet semleges mondatban: szeret, imád, utál, gyûlöl, muszáj, tilos,
tessék.

A tanítás következõ fontos eleme a vonzatkeret. Az igekötõ mind szemanti-
kai, mind szintaktikai alapon megváltoztathatja az ige vonzatkeretét. Az igekötõs ige
szemantikai restrikciót gyakorol vonzataira, amennyiben szemantikai alapon leszû-
kíti azoknak a kifejezéseknek a körét, amelyek az egyes vonzathelyek betöltésére
alkalmasak, továbbá meghatározza vonzatainak mondatban betöltött szerepét, és
megváltoztathatja az ige grammatikai jellegét (Alberti 1994: 64). Mivel az igekö-
tõs ige jelentõs mértékben kihat a mondat összetevõire mind szemantikai, mind szin-
taktikai értelemben, a tanítás során vonzatkeretükkel együtt kell bemutatni és gya-
koroltatni az igekötõs igéket. Az elsõ szinten például ilyen mondatok ajánlatosak:
Réka bemegy a házba, Józsi száll ki a taxiból, Nem olvasom el ezt a könyvet stb. A
második szinten – a szemantikai és a szintaktikai szabályok demonstrálásához – az
elõzõ minta továbbvitele mellett érdemes az alábbiakhoz hasonló csoportokat/op-
pozíciókat felállítani a más-más vonzatkeretû igék szemléltetésére azon igekötõs igék
spektrumán belül, amelyek a második szint tananyagát alkotják: pl. megmosom a
hajamat / felmosom a padlót; meglátogattuk Karcsit / ellátogattunk Karcsihoz.
A harmadik szinten hasonló módon csokorba szedett mondatok mutatják be az ige-
kötõs igék vonzatkeretet meghatározó viselkedését, de egy-egy ige esetén kitelje-
sedik a lehetséges igekötõs igék és vonzatkereteik köre. A szisztematikusságot az
biztosítja, hogy a lehetséges változatokat mindig egy-egy ige esetében mutatjuk be,
és a kapott szerkezeteket beillesztjük egy-egy témába vagy beszédhelyzetbe. Az igék
és lehetséges igekötõs változataik kiválasztásában a gyakoriságot tartjuk szem elõtt
(pl. megbeszéltük Orsival (azt), hogy találkozunk / rábeszéltük õket a filmre / vissza-
beszélt a tanárnak stb.).

Az igekötõs igék szó- és írásbeliségének szabályait szintén tanítani kell. A ki-
ejtési szabályok az intonáció hangsúlyra vonatkozó jellegzetességeinek a tekinteté-
ben egyediek. A gyakorlatok során arra kell figyelni, mikor melyik összetevõk al-
kotnak egy fonológiai egységet, illetve hogy mikor kap az igekötõ vagy az ige
mondathangsúlyt. Az igekötõs igék helyesírása könnyen leírható szabályokban
összefoglalható (egybe- és különírás, illetve a kötõjeles írásmód).

Mivel rendkívül alkalmasak arra, hogy árnyalt jelentéseket hozzanak létre, az
igekötõs igék élen járnak a mai magyar nyelvben a szóalkotás, illetve a szóképzés
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tekintetében. A kombinációs lehetõségek nagy száma, valamint a nyelv metaforizáló
jellege tág teret nyit az újabb igekötõs igék alkotásának. Ma elsõsorban a szleng az
a beszélt nyelvi terület, ahol ezek az igék megszületnek, és innen kerülnek át a min-
dennapi nyelvhasználatba. Használatukkor éppen ezért ügyelni kell arra, helyénva-
lóak-e, azaz adekvát szóhasználatnak minõsülnek-e egy adott kontextusban, illetve
beszédhelyzetben. A nyelvhasználati helyénvalóság (Szili 2000: 114) biztosítása
érdekében a tanulás során fel kell hívni a figyelmet az igekötõs igék használati kö-
rére, ezt jelezni kell a szószedetben is, és a gyakorlás során olyan kontextusokat kell
teremteni, amelyekben az igekötõs ige pragmatikai szituatív helyessége megmutat-
kozik, ezzel segítve a helyes nyelvhasználat elsajátítását.

Az igekötõs igék tanítása során nem mellõzhetõ azok jelentésárnyaló, -módo-
sító, illetve -változató funkciója. A metaforikus jelentésstruktúra (Szilágyi 1996)
tanulását hátráltatja az igekötõs igék egymástól való lexikai elszigetelése és a kizá-
rólag a szószedetben történõ feltüntetésük idegen nyelvi megfelelõikkel. A kogni-
tív szemantikai elv akkor válik taníthatóvá, ha csokorba szedjük az olyan (az adott
szint tananyagát képezõ) igekötõs igéket és vonzataikat, amelyekben az igekötõ
hasonló módon árnyalja, módosítja vagy változtatja meg az ige jelentését, vagyis
amelyek azonos jelentésstruktúra alapján szervezõdõ kategóriába tartozónak minõ-
sülnek nyelvileg, körülírjuk a kapott jelentéseket, és megfogalmazzuk azt a közös
elvet, amely az igekötõs igék jelentésstruktúra-szervezõ mechanizmusát vezérli. Elsõ
szinten a jelentésárnyaló irányjelölõ (mozgást jelentõ igék mellett) és a befejezett
aspektust jelölõ, második szinten az irányjelölõ (nem mozgásos igék mellett), az
inchoatív (kezdõdõ), duratív (tartós) és irradiációs (az alapszó besugárzásával az ige
más-más szemantikai mezõjét képzõ) módosító szerepû (metaforikus), valamint
egyes igék esetében a jelentésváltoztató – értékjelentés alapján (is) szervezõdõ –,
harmadik szinten pedig a jelentésváltoztató funkciójú igekötõs igék rendszerszerû,
együttes, kontrasztív bemutatása és gyakoroltatása biztosíthatja a kognitív szeman-
tikai elv kibontakozását, megértését és alkalmazhatóságát a tanulók számára.

A rendszerezõ oktatásban a kétszempontú megközelítés célszerû: egy adott ige-
kötõ köré igekötõs igék gyûjtése, illetve a lehetséges igekötõs változatok kiépítése
egy adott ige köré. A diákok számára a legnagyobb nehézségi fokot nyilvánvalóan
a jelentésváltozásos igekötõs igék jelentik (a kognitív metaforikus jelentésstruktú-
rák tanulásával), a legkisebbet pedig a jelentésárnyalók (a denotatív jelentésre ala-
pozva). A könnyebbtõl a nehezebb felé haladás elvét betartva tehát elõször a jelen-
tésárnyaló, azután a jelentésmódosító, végül a jelentésváltoztató igekötõs igéket
célszerû beilleszteni a tananyagba; más szóval érdemes a denotatív jelentéstõl az
értékjelentés által is szervezõdõ (egyre inkább perifériás) metaforikus jelentésstruk-
túrák felé haladni.
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5. Tananyag és gyakorlatok

Elsõ szint

HELYVISZONYOK

1. Az irányjelölõ igekötõk mozgást jelen-
tõ igék mellett:

• denotatív jelentés, térdimenziók, je-
lentésárnyalás

1.a. Az egyenes szórendû, semleges
hangsúlyozású mondat szórendje

• vonzatkeret

• kiejtés

• helyesírás

1. b. Az eldöntendõ kérdés szórendje

• az eldöntendõ kérdésre adott rövid
válasz

• kiejtés

• helyesírás

1. c. A fordított szórendû mondat:

• TAGADÁS – a mondattagadás szó-
rendje

• a kiegészítendõ kérdés szórendje

• a kiegészítendõ kérdésre adott válasz
szórendje (az azonosító-kirekesztõ fó-
kusz)

• kiejtés

• helyesírás

SZÁNDÉK és KÖTELEZETTSÉG, LE-
HETÕSÉG, KÉPESSÉG, ENGEDÉLY

1. d. A megszakított szórendû mondat
(akar, szeretne, fog, kell, kellene, le-
het, tud, szabad):

• semleges hangsúlyozású mondat

• mondattagadás

• kiegészítendõ kérdés

• a kiegészítendõ kérdésre adott válasz,
azonosító szerepû fókusz

• kiejtés

• helyesírás

IDÕ, ASPEKTUS

2. A befejezett aspektust jelölõ

 meg- és el-

• denotatív jelentés, jelentésárnyalás

• egyenes szórendû, semleges hangsú-
lyozású mondat, jelen idõ

• eldöntendõ kérdés, rövid válasz

• fordított szórend mondattagadás, ki-
egészítendõ kérdés és azonosító fó-
kusz esetében

Az irányjelölõ igekötõvel szereplõ mozgást jelentõ igék, valamint a perfektuá-
ló meg- és el- igekötõvel álló igék jelentésárnyaló szerepét, egyenes, fordított és
megszakított szórendjét, helyesírását, kiejtését és vonzatkeretét – szóban és írásban
egyaránt – a kötöttõl a szabadabb gyakorlatok felé haladva gyakoroltatjuk.
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1. A mondat szintjén alkalmazott célzott feladatok automatizálják, készségszintre
emelik a nyelvi jelenség használatát:

– kontextus nélküli mechanikus drillek;

– hagyományos gyakorlatok, például átalakításos, kiegészítõs, behelyettesítéses,
bõvítéses, feleletválasztásos és megadott szavakból mondatot építõ feladatok (vö.
az elemzett tankönyvek gyakorlatai); ezek szóban és írásban is elvégezhetõk, s
a helyes kiejtést és helyesírást is automatizálják, rögzítik.

2. A magyar nyelvre jellemzõ képi gondolkodást kezdõ szinttõl fejlesztjük, ezért
az igekötõs igék jelentésárnyaló szerepét és vonzatkeretét olyan technikákkal
gyakoroltatjuk, ahol az iránymegjelölés képi reprezentációt kap:

– a diákok mondatokat alkotnak olyan képek alapján, amelyeken nyilak mutatják
a mozgás irányát és célját;

– a diákok egy-egy igekötõs igét szerepeltetõ mondat képi reprezentációját adják;

– szabadon kombinálható mozgásos feladatok: a cselekedtetõ feladatok során a
diákok tárgyak segítségével, illetve pantomim-mozgásokkal jelzik a tanár vagy
az általuk gyártott mondatok jelentését;

– a képiesítés módszerével nemcsak az irányjelölõ, hanem a perfektuáló igekötõs
igék jelentése is szemléltethetõ, gyakoroltatható.

3. A jelentésstruktúrák szervezõdésének megértését olyan analógiás sorokon gya-
koroltatjuk, amelyekben az igekötõs igék igekötõje és vonzatkerete megegyezik,
így szemléletessé tehetõ a sorokat (kategóriákat) szervezõ elv.

4. A szórend gyakoroltatására alkalmas feladat

– a szókártyák variálása attól függõen, milyen elemek érkeznek a mondatba (kér-
dõszó, tagadószó), illetve hogy milyen kérdésre válaszol a mondat;

– a mozgatható szókártyákat tanulók is helyettesíthetik, ilyenkor õk szervezõdnek
sorba a fenti szempontok szerint.

5. A kiejtés gyakoroltatására jól használható az „egy mondatra készült variációk”
típusú drill-gyakorlat, amikor adott szórendû mondatokat különféle érzelmi tar-
talmakat közvetítve többször elismételnek a diákok, s így rögzítjük az adott szó-
rendet és hangsúlyozási mintát.

6. A helyesírás tudatosítására alkalmas feladat lehet a hibakeresés és a hibajavítás.

7. Ezután a szöveg szintje felé mozdulunk el – de még mindig a célzott, illetve a
kiterjesztett gyakorlás keretein belül maradunk:
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– álszituatív drillekben (Medgyes 1995) gyakoroltatható például a kiegészítendõ
kérdés és az arra adott (igenlõ vagy tagadó) válasz szórendje és kiejtése, vagy
az eldöntendõ kérdés szórendje, kiejtése és az arra adott rövid válasz; egy adott
témában kérdés–felelet formájában „társalognak” a diákok;

– a feladatot különbözõ szerepek kiosztása színesítheti (pl. riporter – interjúalany
a napirend kapcsán; anya – gyerek a házimunka és egyéb kötelezettségek kap-
csán; a kérdezõ – a mindenre igenlõ választ adó / mindent tagadó válaszoló pl.
a szabadidõ / hobbi témájában stb.).

8. Végül az elsajátított ismeretek alkalmazásához szükséges összetett készségeket
fejlesztjük: olyan realisztikus, illetve reális helyzeteket (Medgyes 1995) terem-
tünk, amilyenekkel a tanulók az osztálytermen kívüli életben találkoznak. A
magyar nyelvnek személyes üzenet kifejezésére történõ használatát segítjük elõ
azzal, hogy mindennapi beszédhelyzeteket létrehozó szükségleteket teremtünk.
Az adott szituációkban a tanulók a tanult igekötõs igékkel kapcsolatos nyelvi
struktúrákat és lexikát egy-egy beszédszándék kifejezésére használják:

– kevésbé kötött, ún. prekommunikatív (Medgyes 1995), szövegszintû feladat
például a tanulópároknak kiadott képek közti különbségek megtalálása,

– irányított és nyitott dialógusok készítése,

– dialógus elbeszéléssé történõ átalakítása,

– a tanulópárok által némán eljátszott jelenetek elbeszélt eseménysorrá történõ át-
alakítása,

– képsor alapján történõ szövegalkotás,

– egy kép kapcsán elõhívott, közösen felépített történet megírása,

– reális beszédhelyzetet teremtõ kommunikatív feladat az adott témában megva-
lósított interjúkészítés, társalgás, vita,

– napló- vagy levélírás,

– szerepjáték,

– egy-egy cselekvéssor forgatókönyvének részletes megírása, ahol a csoport töb-
bi tagjának az a feladata, hogy kitalálja, milyen cselekvést írt le az adott diák.

Második szint

Az ezen a szinten megjelenõ „további” irányjelölõ igekötõk gyakoroltatása
módszertanilag nem képez új anyagot; ezek, valamint az õket szerepeltetõ igekötõs
igék jelentésárnyaló szerepe, szórendi viselkedése, vonzatkerete, kiejtése és helyes-
írása az elsõ szinten szereplõ irányjelölõ igekötõs igék használatát tanító technikák-
hoz hasonló feladattípusokkal gyakoroltathatók.
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1. A fordított és az egyenes szórend további eseteit (mondatrésztagadás, impera-
tívusz, folyamatos aspektus / konjunktívusz) elõször célzott gyakorlatokkal au-
tomatizáljuk:

– írásos gyakorlatok a mondat-, illetve szövegszintû feleletválasztós, behelyette-
sítéses, átalakításos és kiegészítéses feladatok;

– a szókártyák sorrendjének kontextus szerinti variálása.

2. Ezután kiterjesztett feladatok keretében nyelvileg összetettebb beszédhelyzete-
ket alkalmazunk:

– a mondatrésztagadás szórendjét gyakoroltatja a „vádolnak – védekezz” típu-
sú szituációs gyakorlat, amelynek során az egyik fél megvádolja valamivel a
másikat (pl. Eltörted a poharat?!), a másik fél pedig ez ellen védekezik (pl. Nem
én törtem el, hanem Anna);

– az imperatívusz szórendjének gyakoroltatására használhatunk olyan képeket és
szituációs kártyákat, amelyek egy-egy megoldandó problémát vázolnak; a tanu-
lópárok egyike beszámol az adott problémáról, a másik pedig tanácsokkal és til-
tásokkal látja el;

– a szóbeli gyakorláshoz használhatunk álszituatív / szituatív drilleket, amelyek-
ben az egyik félnek valamilyen beszédhelyzet által indukált utasítássor végrehaj-

HELYVISZONYOK

1. További irányjelölõ igekötõk

• denotatív jelentés, jelentésárnyalás

• vonzatkeret

2. Igekötõk nem mozgásos igék mellett

• metaforikus jelentésstruktúrák, jelen-
tésmódosítás

• vonzatkeret

3. Fordított szórendû mondatok

• TAGADÁS – A mondatrésztagadás
szórendje

• SZÁNDÉK – Az imperatívusz szó-
rendje

• kiejtés

• helyesírás

4. SZÁNDÉK – A konjunktívusz szó-
rendje

• kiejtés

• helyesírás

4.2. IDÕ, ASPEKTUS – A befejezett –
folyamatos aspektusú mondatok szó-
rendi oppozíciója jelen, múlt és jövõ
idõben

• kiejtés

• helyesírás

4.3. Egyes igekötõs igék jelentésmó-
dosító és -változtató szerepe

• értékjelentés, jelentésmódosítás, je-
lentésváltoztatás

• vonzatkeret

• nyelvhasználati helyénvalóság
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tására kell rábírnia partnerét (kérését meg is indokolhatja), aki kijelentõ módú
állító, illetve tagadó mondatok formájában elvállalja vagy elhárítja a cselekvés
végrehajtását (válaszát meg is indokolhatja);

– hármas csoportokban valósítható meg a „Nem hallottam; mit mondott” jellegû fel-
adat: a parancsot kiosztó diákot „nem érti / nem hallja” az, akinek az utasítás szól,
ezért megkéri a közvetítõt, segítsen neki; a közvetítõ Azt mondta / kérte / szeretné
/ Arra kért, hogy… kezdetû mondatokkal elismétli a parancsot. A játék során a
szerepek körbejárnak, így mindegyik diák mindegyik szerkezetet gyakorolja;

– a konjunktívusz szórendjét gyakoroltatja az a feladat, amelyben a tanulók cél-
határozói mellékmondatokat használva jelölik meg különbözõ (tankönyvi szö-
vegben vagy saját fogalmazásban szereplõ) cselekvések célját (pl. Azért ment
haza korábban, hogy megfõzze az ünnepi vacsorát);

– a diákok szituációs játék formájában bírják rá egy társukat arra, hogy ne higgyen
valakinek: az egyik diák elmesél egy történetet, amelynek szereplõi nyilvánva-
lóan megpróbálják becsapni vagy kihasználni õt; a többi tanuló pedig megpró-
bálja felfedni a történet szereplõinek rejtett szándékait, és ezzel megkísérlik rá-
venni társukat, hogy ne higgyen az adott embereknek (pl. Ezt csak azért mondta
/ csinálta / kérdezte, hogy … );

– kis mértékben irányított az imperatívusz, illetve a konjunktívusz szórendjének
gyakorlása a szerepjátékokban: pl. egy család / egy baráti társaság / munkatár-
sak stb. születésnapi bulit rendeznek / nagytakarítást végeznek / a nyaralásukat
tervezik / új helyre költöznek stb.; a diákok megegyeznek, ki milyen feladato-
kat lát el, és miért teszi azt;

– a tanulók velük megtörtént eseményeket mesélnek el (írásban vagy szóban) egy
adott témában, és a történet megfogalmazása elõtt egy listát állítanak össze azok-
ról a kérésekrõl, kívánságokról, utasításokról, tiltásokról illetve célokról, ame-
lyek az eseménysorban elhangzottak, illetve megjelentek; ezeket a tényleges
mesélés során a diákoknak bele kell illeszteniük a történetükbe;

– a folyamatos – befejezett aspektusú mondat szórendje gyakoroltatható olyan
párba állított ábrákkal, amelyek szaggatott nyilak és a cselekvés kimenetelét
megjelenítõ rajzok segítségével jelölik a cselekvés irányát és aspektusát (a moz-
gást elvégzõ figura pozíciója jelzi a cselekvés eredményét, és folyamatos nyíl utal
az azt megelõzõ mozgásra). A képekrõl tett állítások során a szaggatott nyíl ese-
tében folyamatos (progresszív) aspektusú (pl. Éppen ment fel az emeletre, ami-
kor betört az ablak), a folyamatos nyíl esetében befejezett aspektusú (pl. Éppen
felment az emeletre, amikor betört az ablak) mondatokat kell gyártani;

DÓLA MÓNIKA
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– a tanulók szerepeket eljátszva egy elképzelt történés (pl. baleset, bûntett stb.)
körülményeit tárják fel (pl. áldozat, tettes, szemtanú, nyomozó); a beszélgetés
során a diákok a legváltozatosabb szórendet megkövetelõ mondattípusokat hasz-
nálják (kérdés, tagadás, felszólítás, folyamatos és befejezett aspektus, kontrafó-
kuszos kiemelés, konjunktívusz stb.) – ezek elõhívása könnyen megoldható, ha
a tanár játssza a nyomozó szerepét, bár ilyenkor a feladat kevésbé kötetlen.

3. Az irányjelölõ igekötõvel ellátott nem mozgást jelentõ igék gyakoroltatása a kog-
nitív szemantikai elv tanításának továbbvitelét jelenti: a kezdetben alkalmazott
képiesítõ technikák után az igekötõs igék képi világát egy olyan absztraháló szintre
emeljük, ahol az irányjelölõ igekötõk konkrét irányt jelölõ szerepe egy elvontabb
irányultság kifejezésévé módosul, és az ige vonzatkerete (esetleg) megváltozik:

– mondatszintû célzott gyakorlatok során oppozíciók mentén szemléltetjük az ige-
kötõnek a mozgást jelentõ ige és a nem mozgást jelentõ ige mellett betöltött ha-
sonló irányjelölõ szerepét, de (esetleg) eltérõ szintaktikai és szemantikai jellem-
zõkkel rendelkezõ vonzatkeretét;

– a hasonló jelentésstruktúrában szervezõdõ elemeket összegyûjtjük, verbali-
záljuk a kategóriákat szervezõ jelentéseket, és a diákokkal bõvíttetjük a halmazt;

– az activity (Mondjam vagy mutassam?) nevû játékban a tanulók lerajzolják, el-
mutogatják vagy körülírják a kártyájukon szereplõ nem mozgásos igekötõs igét
tartalmazó rövid mondatot; ez a definíciós feladat az igék metaforikus világának
képi (rajzos vagy testnyelvi) megjelenítését, illetve a metafora más szavakkal
történõ „interpretációját” kívánja meg a diákoktól.

4. A metaforikus jelentésstruktúrák gyakoroltatásának következõ lépcsõfokát a szö-
veg szintû célzott gyakorlatok alkotják:

– olyan pedagógiai szövegeket dolgozunk fel (az értésellenõrzés és a szövegfeldol-
gozás különféle technikáit alkalmazva), illetve íratunk a diákokkal, amelyek vagy
egy ige különbözõ igekötõk által különbözõ dimenziókban szervezõdõ, módo-
sított jelentéseit mutatják be, vagy pedig egy dimenzióban szervezõdõ igekötõs
igéket szerepeltetnek;

– a metaforikus jelentésstruktúrákat alkalmazni tanító kötetlen gyakorlat a „kulcs-
szavas” technika: az egyes beszédhelyzetekben a tanulóknak bizonyos elõre
megadott igekötõs igéket kötelezõ jelleggel kell alkalmazniuk. A feladat elõké-
szítésének egyik lehetséges módja az, hogy a diákok a felvázolt beszédhelyze-
tekhez, illetve témákhoz, még mielõtt azokat eljátszanák vagy megbeszélnék,
bizonyos újonnan tanult igekötõs igéket társítanak, amelyeket az adott helyzet-
ben alkalmazniuk kell.

AZ IGEKÖTÕS IGÉK TANÍTÁSA
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HELYVISZONYOK

1. További igekötõk és igekötõs igék

• denotatív jelentés, értékjelentés, je-
lentésárnyalás, jelentésmódosítás, je-
lentésváltoztatás

• vonzatkeret

2. Jelentésváltozásos igekötõs igék

• a térdimenziókban szervezõdõ jelen-
tésstruktúrák, értékdimenziók, jelen-
tésváltoztatás

• vonzatkeret

• nyelvhasználati helyénvalóság

3. TAGADÁS – Szerkezettagadás

• kiejtés

4. ÁLLÍTÁS – Kontrafókusz

• kiejtés

5. Egzisztenciális olvasat

• kiejtés

5.3. SZÁNDÉK, ASPEKTUS – Egye-
nes szórendû imperatívusz

• kiejtés

5.4. ÁLLÍTÁS – Igekötõ a kontrasztív
topikban

• kiejtés

Az egyes igék különbözõ igekötõk által más-más dimenzióban szervezõdõ je-
lentéseinek gyakoroltatási módjaival a következõ fejezet foglalkozik. A két szint
gyakoroltatási technikái elsõsorban abban a tekintetben térnek el egymástól, hogy
míg a második szinten egy-egy gyakori ige egy-egy gyakran használt igekötõs elõ-
fordulását tanítjuk azzal a céllal, hogy bevezessük a diákokat az igekötõs igék me-
taforikus világába, a harmadik szinten ennek a metaforikus világnak a tanulók nyelvi
kompetenciájában történõ szisztematikus kiépítése, illetve a gyakorlati alkalmazás
elsajátítása a cél.

Harmadik szint

DÓLA MÓNIKA

Az ezen a szinten kijelölt tananyag bizonyos részei (a szerkezettagadás, a kont-
rafókuszos mondat, az egzisztenciális olvasat, az egyenes szórendû imperatívusz és
a kontrasztív topikban igekötõs igét szerepeltetõ mondatok szórendje) gyakoroltathatók
a fent leírt eljárások keretében úgy, hogy a konkrét feladatokat a szint egyéb követel-
ményeihez igazítjuk. Módszertanilag új technikákat igényel azonban a denotatív je-
lentés és az értékjelentés alapján szervezõdõ jelentésstruktúrák rendszerszerû ta-
nítása-gyakoroltatása, valamint a nyelvhasználati helyénvalóság kérdése.
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A rendszerszerû tanítást egy folyamatos – két szempontú – megközelítés biz-
tosítja: az egyik az igekötõ, a másik az ige felõl közelíti meg a problémát: az ige-
kötõ-szempontú megközelítés során az igekötõs igéket az egyes dimenziókban szer-
vezõdõ jelentések alapján tanítjuk, vagyis sorra vesszük a fent – lent, közel – távol,
kint – bent, elöl – hátul térstruktúrákat és az azokban szervezõdõ értékdimenziókat,
valamint a szolidáris vonzás alapján képzõdõ dimenziókat; míg az ige-szempontú
megközelítés során azt tanulmányozzuk, milyen új jelentések jönnek létre, ha egy
bizonyos igéhez kapcsoljuk a hozzá lehetségesen társítható igekötõket:

1. Az igekötõ-szempontú megközelítés bemutatási és célzott gyakorlási szaka-
szában az adott dimenzióban szervezõdõ jelentésstruktúrákat szemléltetjük:

– felállítunk egy listát, amely az adott dimenzió pozitív és negatív pólusán szer-
vezõdõ igekötõs igéket szerepelteti a vonzatkeretekkel együtt, és azok jelenté-
sét a fent leírt képiesítõ technikák segítségével külön-külön megjelenítjük;

– különbözõ definíciós technikákat használva körülírjuk az egyes jelentéseket:
– a „tabu” nevû játék: az egyik tanuló körülírja az egyik szerkezet jelentését, de az adott

igekötõs ige igéjét nem mondhatja ki, a többiek pedig kitalálják, mire gondolt;
– barkochba: az egyik tanuló az egyik megadott szerkezetre gondol, a többiek pe-

dig eldöntendõ kérdések segítségével próbálják meg kitalálni, melyikre gondolt;
– behelyettesítéses feladatok: mondatokba vagy összefüggõ szövegbe illesztik be

a diákok a megfelelõ igekötõs igéket a kontextus és a vonzatkeret figyelembe-
vételével;

– megadjuk az igekötõs igék szinonimáit is, így bõvítjük a tanulók szókincsét, és tá-
gítjuk a gyakorlatok körét: például üres helyekkel rendelkezõ szövegekbe beírják a
tanulók a zárójelekben megadott szavak igekötõs igés szinonimáját kell beírni.

2. A szinonima-párok elvezethetnek a nyelvhasználati helyénvalóság kérdéséhez:
ahol az egyes rokon értelmû szavak más-más regiszterbe tartoznak, feltüntetjük
használati körüket, és kijelölünk olyan beszédhelyzeteket, amelyekben haszná-
latuk stilisztikailag helyénvaló:

– a célzott gyakorlás során olyan eljárásokat alkalmazunk, amelyekben a tanulók
behelyettesítéses, átalakításos, kiegészítõs, drilles stb. feladatokban automa-
tizálják az igekötõs igék használati körét;

– az alkalmazás során egy kijelölt témában olyan beszédhelyzeteket létesítünk,
amelyekben más-más szóhasználat lesz nyelvileg helyénvaló; ezeket a beszéd-
helyzeteket azután a diákok kivitelezik szituációs gyakorlat, szerepjáték, tár-
salgás vagy levél, esetleg beszámoló formájában – más-más regiszterben.

AZ IGEKÖTÕS IGÉK TANÍTÁSA
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3. Az igekötõ-szempontú megközelítés alkalmazási szakaszában
– az igekötõs igéket tartalmazó mondatok analógiás listáját a diákok maguk egé-

szítik ki (pl. szótár, tankönyv vagy egyéb szövegek segítségével), és a besoro-
lást meg is indokolják;

– megadott szavakból szóbeli vagy írásos szövegeket alkotnak a tanulók – egyé-
nileg szabadon vagy egy megadott témában, illetve csoportosan egy megbeszélt
témában;

– a szöveg témáját és alakulását elõsegíti, de csak kis mértékben irányítja, ha egy
képhalmazt kell felhasználniuk a diákoknak, és annak egyes darabjait szabadon
variálva forgatókönyvet kell írniuk a képi megjelenítéshez;

– egy elolvasott szöveg tartalmát adják vissza a tanulók, igekötõs igéket hasz-
nálva.

4. Az ige-szempontú megközelítés célzott gyakorlásos szakaszában elõször sor-
ra vesszük, hogy az adott ige mely igekötõkkel párosítható, milyen jelentésstruk-
túrában milyen vonzatkerettel szervezõdnek, mit jelentenek, és mi a használati
körük:

– képiesítõ, definíciós feladatok,
– behelyettesítõ, átalakítós, kiegészítõs, drilles technikák,
– keresztrejtvények,
– feleletválasztós feladatok,
– hibajavítás,
– a helyes definíció kiválasztása,
– igekötõs ige és vonzatkerete vagy igekötõs igés mondat és az azt ábrázoló kép

párosítása.
5. Az alkalmazás szakaszában a fentiekhez hasonló eljárásokkal segítjük elõ a

komplex készségfejlesztést:
– szituációs feladatok, szerepjátékok,
– társalgás,
– beszámolók,
– levélírás, fogalmazások illetve szöveg tartalmának visszaadása / értékelése.

6. Összegzés
A kommunikációt szem elõtt tartó nyelvoktatásban megújított szemlélettel kell

tekintenünk az igekötõs igék tanításának mikéntjére. A hagyományos, statikus be-
mutatást a képi gondolkodást fejlesztõ oktatásnak kell felváltania, amelyben az ige-
kötõk képiesíthetõ szemantikai funkciója, aspektusképzõ szerepe, az ezzel szorosan
összefüggõ szórendi pozícióik és nyelvhasználati helyénvalóságuk tanítása játssza
a fõszerepet. Az igekötõs igék – mondaton belüli dinamikus mozgásuk, vonzatke-
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retük, jelentésárnyaló szerepû irányjelölõ funkciójuk és a kognitív jelentésstruktú-
rákban történõ szervezõdésük révén – jelentés- és struktúrahordozó nyelvi elemek,
amelyek a világot tagoló kognitív folyamatokat tükröznek.

A magyar mint idegen nyelv tanítása során nem mellõzhetõ egy egységes kog-
nitív szemantikai elv és egy arra épülõ módszertan, amely lehetõvé teszi a magyar
nyelv rendkívül gazdag és nagy gyakorisággal használt – jelentésmódosító és jelen-
tésváltoztató – igekötõs igei állományának rendszerszerû tanítását. A kognitív sze-
mantikai elv módszertanilag úgy következetes, ha az igekötõs igéket a különbözõ
dimenziók mentén oppozíciókba és csoportokba rendezve tanítjuk, és – a fentiek
értelmében – két szempontból közelítjük meg, továbbá képiesítõ és definiáló tech-
nikákat használunk.

Az igekötõs igék morfoszintaktikai rendszerének tanítása akkor lesz hatékony,
ha olyan mondatmintákkal élünk, amelyekben jól azonosítható, jól leírható genera-
tív szabályok vezérlik az igekötõ és az ige mondatban elfoglalt szórendi pozícióit;
a tanítás menetével összehangolt oppozíciókban szerepeltetjük az egyenes és a for-
dított szórend eseteit, és ügyelünk a hangsúlyozási szabályokra. Az igekötõs igéket
a kezdeti lépésektõl fogva vonzatkeretükkel együtt kell bemutatni, gyakoroltatni és
feltüntetni, hiszen az igekötõs ige szintaktikai és szemantikai alapon kijelöli lehet-
séges vonzatait. A tanítás során rendszerszerû (analógiás, csoportos, oppozíciós)
eljárásokkal érdemes élni.

A pragmatikai helyénvalóság biztosítása érdekében a nyelvtanulás késõbbi
szintjein nem hagyhatjuk figyelmen kívül az egyes igekötõs igék használati körét;
olyan beszédhelyzetekben kell õket bemutatni és gyakoroltatni, amelyek egyértel-
mûen utalnak a kontextusra.

A tanórai munka gyakorlattípusai során arra kell törekedni, hogy a jelenséget
megértetõ és a viselkedési szabályokat automatizáló, mondatszintû, kötött felada-
toktól – a kevésbé kötött, szövegszintû, de még mindig célzott gyakorlatokon át –
a komplex, szövegszintû, összetett készségeket fejlesztõ, az alkalmazást tanító, kö-
tetlen eljárások felé haladjunk, hiszen az igekötõs igék összetett viselkedésrendsze-
rének sikeres tanításához és tanulásához ezen lépések mindegyike elengedhetetlen.
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Áttekintés a tananyagokban szereplõ leggyakoribb igekötõs igék tanítási sorrendjérõl

ELSÕ SZINT

A lehetséges párosítások számát
erõsen korlátozza az a tény, hogy
ezen a szinten csak a mozgást je-
lentõ igékhez kapcsolhatók irány-
jelölõ igekötõk.

A nem mozgást jelentõ igékhez
csak a cselekvést aspektualizáló
igekötõk csatolhatók.

A jelentést árnyaló vagy az azt
megváltozató párok a kezdõ szin-
teken nem tartoznak a tananyag-
hoz.

MÁSODIK SZINT

Ezen a szinten a már ismert igék-
hez további irányjelölõ igék kap-
csolódnak, illetve új igék párosul-
nak a már ismert igekötõkkel.

A felsõ középhaladó tananyagnak
részét alkotja az igekötõk jelentés-
árnyaló szerepének felfedezõ jelle-
gû tanulása egy-egy kiemelt ige
esetében (vastagbetûvel szedve).

HARMADIK SZINT

A további igekötõkön, lexikali-
zálódott elemeken és a kombiná-
ciók megnövekedett számán túl
ezen a szinten tananyag az igekö-
tõk jelentésváltoztató funkciójá-
nak szisztematikus tanulása.

Be-, ki-, le-, fel-, oda-, vissza-, át-,
el-, meg-

(rá-, haza-)

Az elsõ szinten tanult igekötõk +

bele-, hátra-, körül-, össze-, szét-,
ide-, rá-, keresztül-, tovább-

(abba-, egyet-)

az elõzõ szinteken tanult igekötõk +

elõ-, alá-, hozzá-, végig-, utána-, fél-
re-, túl-, elé-, fölé-, mögé-, neki-,
elõre-

(lexikalizálódott elemek)

Jön, megy, száll, lép, fut, sétál,
szalad, siet, tesz, vesz, visz, hoz,
ül, áll, nyit, csuk, zár, kapcsol, néz,
olvas, tanul, ír, vár, indul, érkezik,
késik, kóstol, eszik, iszik, reggeli-
zik, ebédel, vacsorázik, kel, ébred,
fekszik, zuhanyozik, öltözik, vet-
kõzik, ismer(kedik), tud, kezd(õ-
dik), próbál, repül, hív, ad, figyel,
fizet, küld, utazik, mutat, pakol, lá-
togat, beszél, vásárol, fest, rajzol,
fényképez, kérdez, mosogat, al-
szik, keres, borotválkozik, mos,
fésülködik, törülközik, csinál, für-
dik, készít, készül, lop, téved, hall-
gat, ért, fõz, határoz, felejt, kér, ta-
lál, takarít, süt

(ráér, hazamegy, hazajön stb.)

Az elsõ szint igéi +

olvas, néz, mos, beszél, vesz, ír,
eszik, iszik, kapcsol, fizet, ad,
szeret, ütközik, ugrik, mond, befe-
jez, odaér, meglepõdik, vág, kiált,
ken, töm, köt, csomagol, fordul,
magyaráz, gondol, dob, bújik,
épít, enged, jelentkezik, iratkozik,
szól, egyezik, rak, tart, tölt, tör(ik),
dönt, ér, helyez, halaszt, intéz, is-
métel, játszik, kísér, ellenõriz,
büntet, múlik, olt, gyújt, pusztul,
pusztít, tölt, költ, romlik, veszít,
díszít, fárad, cserél, vált, hagy, pi-
hen, porszívózik, vasal, enged,
fordít, foglal, vizsgázik, csókol, fá-
zik, meghal, ijed, megjelenik, eltû-
nik, öntöz, nyom, sérül, tervez,
mozog, költözik, segít, változik

(abbahagy, egyetért)

Mivel csak három fokozatban  tár-
gyaljuk a nyelvtudási szinteket,
ennek a kategóriának gyakorlati-
lag csak a magyar nyelv szókincse
szabhat felsõ határt.
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